
Hoivatyön arkipäivä Pohjoismaissa: vanhus- ja vammaistyön profiilit, kontekstit ja 
yhdistäminen omaishoivaan 
 
Tämä tutkimushanke analysoi ja vertailee hoivapalvelujen perustason työntekijöiden työtehtäviä, 
työn ongelmakohtia sekä työssä kiinni pitäviä tekijöitä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 
Myös henkilökuntamitoituksia vertaillaan kyseisten neljän maan välillä. 
 
Tutkimusaineistona toimii pohjoismaisen tutkijaryhmän vuonna 2005 toteuttama työntekijäkysely. 
Se lähetettiin 1200 hoivatyöntekijälle kussakin neljässä maassa ja maittaiset vastausprosentit olivat 
67% ja 77% välillä. Kysely kattaa sekä vanhus- että vammaispalvelut, niin kotihoidon ja 
laitosmuotoisen hoidon kuin erilaiset välimuotoiset palvelut ja niin julkiset kuin yksityiset 
työnantajat. 
 
Tutkimuksessa kuvataan vanhusten ja vammaisten hoivatyön suomalaiset profiilit ja verrataan niitä 
toisten Pohjoismaiden vastaaviin. Hoivaprofiileja tarkastellaan suhteessa työn organisointiin 
liittyviin eri tekijöihin sekä maiden sosiaalipalvelupoliittisiiin konteksteihin. Erityistarkastelun 
kohteeksi nostetaan työntekijöiden mahdollisuudet yhdistää palkkatyö ja omille perheenjäsenille 
annettava omaishoiva. 
 
Työntekijöiden kokemukset esiin nostava työhyvinvointitutkimus yhdistyy tässä tutkimuksessa 
vertailevaan hyvinvointivaltiotutkimukseen. Alustavia tuloksia hankkeesta saadaan alkuvuoden 
2007 aikana, mutta hankkeen loppuraportti valmistuu vuonna 2008. Tutkimuksen rahoittaa 
Työsuojelurahasto. Lisätietoja: akatemiatutkija Teppo Kröger (krteka@yfi.jyu.fi). 
 
 
 
The Everyday of Care Work in the Nordic Countries: Profiles of Work in Care for Older and 
Disabled People, Contexts and Conciliation with Informal Care 
 
This research project analyses and compares work tasks as well as both positive and negative sides 
of work conditions of care workers in Finland, Sweden, Norway and Denmark. User:staff ratios will 
also be compared between these four countries. 
 
The data of the project comes from a care worker survey that was conducted in 2005 by a Nordic 
research group. The questionnaire was sent to 1200 care workers in each of the four countries and 
the national response rates were from 67% to 77%. The survey covers care work for both older and 
disabled people, home care as well as institutional care, public as well as private employers. 
 
The study will construct profiles of care work with older and disabled people in Finland and 
compare these profiles to the ones of the other Nordic countries. The profiles will be analysed in the 
light of various factors related to work organisation as well as to differing social care policies of the 
countries. Special attention will be focused to opportunities of the care workers to reconcile their 
paid work and informal care that they are providing for their own family members. 
 
The project combines research on work conditions with comparative welfare state research. The 
first results are expected in 2007 but the final project report will be complemented in 2008. The 
study is funded by the Finnish Work Environment Fund. More information: Dr. Teppo Kröger      
(e-mail krteka@yfi.jyu.fi). 


